
MAVI BAYRAKLI PLAJLARDA 

ÇEVRE YÖNETİMİ,  

ŞİKAYETLER VE 

KİRLİLİKLERİN ACİL DURUM 

YÖNETİMİ 

 
Lokman ATASOY 

TÜRÇEV Antalya Koord. 

Çevre Yük. Müh. 

 

 

5. Plaj Mavi Bayrak Temsilci 

Eğitimi  

6-7 Nisan 2017  

Lara Melas Otel 



Güvenlik ve Hizmetler 

Çevre yönetimi 

Çevre eğitimi ve bilgilendirme 

Su Kalitesi 

Plajlar için Mavi Bayrak Kriterleri 



Çevre Yönetimi 
 

 Kriter no:12     Plajın bağlı olduğu yerel yönetim/plaj yöneticisi 
plajlarda çevresel denetimleri ve kontrolleri yapmak ve bir çevre 
yönetim sistemini oturtmak amacıyla belde bazında Mavi Bayrak 
Plaj Yönetim Komitesi oluşturulmalıdır. (k) 

 

 Plaj yönetim birimi; plaj yöneticisi ve yerel yönetim temsilcisi, 
otel yöneticisi, sivil toplum örgütü temsilcisi, eğitimci, özel 
kullanıcı grupları temsilcisinden oluşabilir.  

 

 Plaj Yönetim Komitesi, yerel otorite/plaj işletmecisi ile işbirliği 
yaparak bunları desteklerken,plajlarda çevre yönetim sisteminin 
oluşturulmasına yardımcı olur ve plajın ve plaj tesislerinin 
çevresel denetimlerini yapar.  

 

 

 

 



Çevre Yönetimi 
 

 Kriter no:13    Plaj, arazi kullanımı ve işletme açısından kıyı alanları 
kullanımını içeren tüm yasalara uymalıdır (z) 

 Kıyı Kanunu 

 İmar planı 

 Atıksu ve çevre mevzuatına ilişkin yasal düzenlemeler vb 

 



Çevre Yönetimi 
 

 Kriter no:14  Hassas alanların yönetiminde ilgili yönetmeliklere 
uyulmalıdır. (z) 

 

 Plaj hassas alanda veya yakınında ise ilgili koruma planına göre plajın 
işletilmesi ve korunması 

 Deniz Koruma Alanları 

 Biyolojik çeşitliliğin korunması 

 



Çevre Yönetimi 

 Kriter no:15    Plaj temiz tutulmalıdır (z) 

 

 Plaja tüm giriş yolları, dere ve yağmur suyu çıkış noktaları, şezlong 
altları, kısaca plajın tüm noktaları temizlenmeli 

 

 Plajdaki otların temizlenmesi sırasında kimyasal kullanılmamalı, 
Caretta caretta gibi canlıların yuvalarına zarar vermeden temizlik 
yapılmalı 

 

 Plaj kirliliği ölçüm yöntemi ile plaj temizlik düzeyi zaman zaman 
ölçülmelidir 



Çevre Yönetimi 

 Kriter no:16 Plaja gelen yosun ve diğer doğal bitki kalıntıları, kötü 
bir görüntü yaratmadığı sürece plajda bırakılmalıdır. (z)  

 

 Deniz yosunları ve diğer doğal kalıntılar, tatlı su ve deniz 
ekosistemlerinin doğal bileşenleridir. Bu bileşenler rekreasyon 
amaçlı kullanılan alanlarda temizlenmesi gereken unsurlar olarak 
değil, doğal bir çevre unsuru olarak kabul edilmelidir. 

 

 Ancak kötü bir görüntü yaratacak şekilde birikmesi de 
engellenmelidir. 

 



Çevre Yönetimi 

 

 Kriter no:17 Plajda yeterli sayıda çöp kutusu, atık konteynırı bulunmalı, 
düzenli olarak boşaltılmalı ve temiz tutulmalıdır. (z)  

 

 Çöp kutuları; tercihen kapaklı, fonksiyonel, uygun tasarımlı ve estetik 

 Çevre dostu malzeme (geridönüştürülmüş kompozit plastik veya ahşap) 

 Kapasiteye uygun sayı ve büyüklükte olmalı. 

 Çöpler lisanslı firmalar tarafından bertaraf edilmelidir. 

 



 

 Kriter no:18  Plajda geri dönüştürülebilen atıkların ayrı ayrı 
toplanabilmesi için imkanlar olmalıdır. (z) 

 Konteynırlar toplanacak atığın çeşidine göre tasarlanmış olmalı 

 Düzenli boşaltılmalı 

 Kolay ulaşılabilir yerlerde olmalı 

 Plajın bulunduğu bölgede geridönüşüm tesisi olmasa bile geridönüşüm 
ve atık ayrıştırma imkanlarını plajda geliştirmesi beklenmektedir. 

 

Çevre Yönetimi 

 Geridönüşüm kutuları üzerindeki işaretler görsel ve yazılı olmalıdır.  

 Şekilleri www.mavibayrak.org.tr adresimizden temin edilebilir. 



 

 Kriter no:19    Yeterli sayıda sıhhi olanaklar (tuvalet-lavabo) 

bulunmalıdır. (z) 

 

 Kriter no:20     Sıhhi olanaklar temiz tutulmalıdır (z) 

 

 Kriter no:21     Sıhhi olanakların atık su sistemine bağlı olmalıdır (z) 

 

 Kriter no:22   Plajda izinsiz kamp, araç kullanımı ve herhangi bir atık  

 boşaltımı yapılmamalıdır. (z) 

 Mavi Bayraklı plajlarda araçların girişine izin verilmemelidir (plaj 
temizliği ve güvenlik amacıyla kullanılan araçlar hariç. Ör: cankurtaran 
ekipmanlarını taşıyan araç veya acil durum araçları ) 

 

 

 

 

Çevre Yönetimi 



 

 Kriter no:23 Köpekler ve diğer evcil hayvanların plaja girişleri katı bir şekilde 
kontrol edilmelidir. (z)  

 

 Köpekler ve diğer evcil hayvanların ana plaj ve yüzme alanına girmesi 
engellenmelidir. 

 Görme engelliler için kılavuz köpekler, atlı polis devriyeleri muaf tutulur.  

 Plajın arkasındaki park ve yürüyüş alanlarında ise sadece sahipli 
hayvanların ancak plaj yetkilileri ile yerel ve ulusal mevzuat izin veriyorsa 
izin verilir.  Bu alanlarda hayvanlar kontrol altında tutulmalıdır. 

 Sahipli hayvanların dışkılarını bırakmayacakları şekilde kontrol altında 
dolaşmalarına izin verilebilir.   

 Başıboş hayvanların plajlardan uzaklaştırılacağı sistemler oluşturulmalıdır. 
Yerel otorite/plaj işletmecisinin halkın plajda başıboş köpek görmesi 
durumunda yapacakları konusunda bilgilendirmeleri beklenmektedir. 

 

 

 

Çevre Yönetimi 



Çevre Yönetimi 

 Kriter no:24    Plajın bütün yapı ve ekipmanlar bakımlı olmalıdır (z) 

 

 Kriter no:25  Yörede deniz ve tatlı su hassas alanları varsa buradaki 
doğal yaşamı izleme programı oluşturulmalıdır (z)  

 

 Biyolojik çeşitliliğin korunması 

 Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları, Doğa Koruma ve Milli Park 
Alanları, Deniz Koruma Alanları 

 Yörede mercan kayalıkları var ise kriterler kitapçığı EK-F 
incelenmelidir. 

 



Çevre Yönetimi 

 Kriter no:26 Plaj alanına ve belde içerisinde sürdürülebilir ulaşım 
araçları (toplu taşıma, bisiklet vb.) teşvik edilmelidir. (k)  

 

 Toplu taşıma 

 Bisiklet kullanımı, kiralama ve park yerleri 

 Yoğun trafiği azaltacak trafik yönetim planı 

 Yaya yollarının geliştirilmesi 

 Panolarda teşvik edilmesi 

 



MAVİ BAYRAKLI PLAJLARDA 

ŞİKAYETLER 



Şikayet bildirimleri 

Direk veya Dolaylı  
(kişi, kurum,plaj işletmesi tarafından) 



  
Pano iletişim bilgileri üzerinden 
Web sayfası üzerinden (Ulusal veya Uluslararası) 
Tel, faks, e-posta 
Sosyal medya üzerinden 
Basında çıkan haberler 

Şikayet bildirimleri 



Şikayet Prosedürü 

Şikayet prosedürüne göre; 
 
1 hafta içerisinde incelemeler bitirilmeli, 
  
Şikayetçi ve FEE  sonuçtan haberdar edilmeli 



Şikayet Prosedürü 

 

Şikayetin yeri ve zamanı bildirilmelidir 
 
Şikayet konusunun önem derecesine bağlı olarak TÜRÇEV 
tarafından yerinde inceleme yapılabilir.  Bu incelemeye yerel 
sorumlu veya komisyon üyesi ilgili kurumlar da davet 
edilebilir.  
 
Şayet konu olağan bir şikayet ise konu ile ilgili Plaj MB 
Temsilcisi, Yerel MB sorumlusundan yazılı olarak bilgi 
istenebilir. Bu esnada şikayetçinin kimlik ve iletişim bilgileri 
paylaşılmaz 



Kirlilikler ve Şikayetler 

 Son yıllarda Mavi Bayrak ve çevre konusundaki bilincin artması ve internet 
aracılığıyla bilgiye erişiminin kolaylaşması şikayetlerin sayısı ve 
niteliğindeki artışı beraberinde getirmiştir. 

 Bunun yanında deniz trafiği, kıyılardaki nüfus ve yapılaşma ile rekreasyonel 
tesisler, seyahat edenlerin sayısındaki artış ve yağış rejimindeki 
değişimlerin kısa süreli geçici kirliliklerin görülme sıklığını arttırdığını 
gözlemliyoruz. 

 



2015 - 2016 Yıllarında Vakfımıza 
İletilen Şikayetler 

2015 YILI 
• Deniz Kirliliği:………………………………..13 
• Arıtma/Kaçak Deşarj/Kanalizasyon:..8 
• Dere Kirliliği:…………………………….…….2 
• Plaj Kirliliği:…………………………….…………8 
• Alg Patlaması:…………………………………..1 
• Cankurtaran:……………………….…………...5 
• Tırtıl/Kurtçuk:……………………………….…..4 
• Mavi Bayrak Kriterlerinin eksikliği:…,…2 
• Evcil Hayvan:………………………..………,....2 
• Ölü Caretta:……………………………..…….…1 
• Köpük Partisi:……………………………..…….1 
• Plajda Çadır Kurulması:……..……………..1 
• Evcil Hayvanı İleDenize Girilememesi.1 
• TOPLAM:………………………………..……49 

2016 YILI 
• Deniz Kirliliği:……………………………….20 
• Arıtma/KaçakDeşarj/Kanalizasyon:16 
• Deniz Suyu Analizlerinin Güncelliği.. 1 
• Plaj Kirliliği:……………………………..………..8 
• Evcil Hayvan:………………………….………...7 
• Cankurtaran:……………….…………………...3 
• Deve Turları:………………………….………….1 
• Sahile Vuran Ölü Balıklar:……………….…2 
• Olta Balıkçılığı:………………………….……….1 
• Tehlikeli Deniz Canlısı:……………………...1 
• Plajda Çadır Kurulması:……………….…….1 
• Yüzme Güvenliği:…………………….………..1 
• Plajın Gece Kullanımı ve İçki Satışı:.….1 
• TOPLAM:………………………………..……65 

 



Şikayet ve Kirlilikler 

 Şikayetlerin çoğunluğunu yüzme suyunda görülen kirlilikler 
oluşturmaktadır.  

 Bu kirliliklerin önemli bir kısmı, yüzme suyu analiz sonuçlarına 
yansımamaktadır. Bunun nedeni, söz konusu kirliliklerin 15 günde 
bir yapılan numune alım takvimine her zaman denk gelmemesidir. 

 Ancak kirlilik gözlemlendiği anda plaj sorumlusunun acil durum 
planı kriteri gereğince işlemleri başlatması gerekmektedir.  

 Bu süreç hızlı bir şekilde işletilmediğinde, kirlilikle ilgili kısa sürede 
çözüm üretilememektedir. 



Kirlilikler ve Şikayetler 

 Vakfımıza gelen tüm şikayetler, şikayet takip formumuz aracılığıyla 
kaydedilir ve mutlaka tüm şikayet sahiplerine cevap verilir. 
Sistemimiz, çözüm üretme ve şikayet sahibini süreçle ilgili 
bilgilendirme esasına dayanır. 

 Kirliliklerde uygulanacak prosedür, acil durum planı kriterine göre 
yapılmalıdır. 



MAVİ BAYRAKLI PLAJLARDA 

ACİL DURUM PLANI 



MB Kriterlerinde Acil Durum Planı 

 Kriter 29: Kirlilik kazaları ve riskleri ile mücadele edebilecek 
acil durum planları oluşturulmalıdır. (z) 

 

 Plajı kullananların sağlığını olumsuz yönde etkileyecek “Deniz 
kirliliği ile kıyıda veya denizde meydana gelebilecek kazalar” 
durumunda uygulanmalıdır 

 Denizden gelebilecek petrol-tehlikeli-zehirli atık sızıntısı, 
yağmur suyu kanalına karışmış bir deşarjın kıyıya ulaşması, 
fırtınalar, zararlı olabilecek boyuttaki bir alg patlaması, vb. 

 Kirliliğin en kısa sürede giderilebilmesi için yerel yönetimle 
koordinasyon halinde Acil Durum Prosedürünün uygulanması 
gerekmektedir. 





DENİZ KİRLİLİĞİ 

KARA 
KÖKENLİ 

KİRLETİCİLER 

SABİT NOKTA  
KAYNAKLAR 

DAĞINIK NOKTA  
KAYNAKLAR 

DENİZ 
KÖKENLİ  

KİRLETİCİLER 

DEĞİŞKEN 
NOKTA  

KAYNAKALAR 

SABİT NOKTA  
KAYNAKLAR 

HAVA KÖKENLİ  
KİRLETİCİLER 

Balık 

çiftlikleri, 

petrol arama 

platformları 

Deniz 

araçları, 

kazalar 

Yüzeysel sular, 

yağmur suları, 

tarımssal 

araziden gelen 

sular 

Evsel ve 

endüstriyel 

deşarjlar 

Hava emisyonları 



• Panoda yer alan Acil Durum Planı kapsamında aranacak  

 ilgili kişi ve kuruluşlara durum hakkında bilgi verilmelidir.   

 (Başvuru formu Ek- 3 dokümanı) 

Acil durum 
planı 

Mavi Bayraklı Plajlarda ADP 
1 – İlgililerin Haberdar Edilmesi 



Deniz araçlarından kaynaklı 

kirlilikler 

 2011/9 sayılı Yetki Devri Genelgesi 

 - İstanbul, Kocaeli, Antalya, Mersin    

    Büyükşehir Belediyeleri 

 - Denizcilik Müsteşarlığı 

 - Sahil Güvenlik Komutanlığı 

 

 Yetki Devri alınmış Büyükşehir 
Belediyesi ve Liman Başkanlığı 
alanlar haricindeki tüm bölgelerde 
(yat limanları dahil)  gemilere 
denetim ve ceza kesme yetkisi Sahil 
Güvenlik Komutanlıklarındadır. 

 

   

Sahil Güvenlik Kom. 
ALO 158 veya 112 

 
Çevre ve Şeh. Bak. 

ALO 181 



 Seviye 1: Bir kıyı tesisinde veya gemide operasyonel faaliyetler sonucu 
oluşabilecek ve küçük ölçekli kirlenmelere neden olabilecek olayları kapsar. Bir 
kıyı tesisi veya Kanun kapsamında yer alan bir geminin kendi imkan ve 
kabiliyetleri ile kontrol altına alabileceği olaylardır. 
 Seviye 2: Bir kıyı tesisi veya Kanun kapsamındaki bir geminin kendi imkan ve 
kabiliyetlerinin yetersiz kaldığı durumlarda bölgesel imkan ve kabiliyetler ile 
müdahale edilip kontrol altına alınabilecek orta ölçekli olaylardır. 
Seviye 3: Denizde ve/veya kıyı tesisinde meydana gelen ciddi kazalardan 
kaynaklanan büyük ölçekli olayları kapsar 
 

 5312 Sayılı “Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde 
Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun” 

    Acil Müdahale Planlarının Hazırlanması 
   - kıyı alanlarında acil müdahale planlarının uygulanması 
   - kirlenmenin türü ve etkilerinin belirlenmesi 
   - çevreye olan zararların tespiti 
   - olay sonrası kirlilikten etkilenen alanların rehabilitasyonu 
 
 
 
 



 Yüzmenin güvenli olmadığı konusunda halk bilgilendirilmeli ve plaj, kirlilik 
giderilinceye kadar yüzmeye kapatılmalıdır. 

 Plajda megafon ile sık sık anons yapılması 

 Plajın görünür yerlerine uyarı levhası 

 Belediye hoparlörü ile uyarılar 

 Plajın görünür yerine pankart 

 Yerel radyo veya TV ile yayın yapılması 

 Mavi Bayrağın geçici olarak indirilerek panoda ilan edilmesi 

 Kirliliğin en kısa sürede giderilmesi için Yerel Yönetimle koordinasyon 
halinde olunmalı gerekli önlemleri alması sağlanmalıdır  
 Kirlilik kaynağının araştırılmasını sağlamak 

 Yüzme suyundan numune alımını sağlamak 

 Geçici bir kirlilik olup olmadığının kontrolü için kirlilik anında 
alınan numune tarihinden 72 saat sonra (3 gün) tekrar numune 
alınmasını sağlayarak kirliliğin geçtiğinin sağlamasını yapmak. 

 

 

Mavi Bayraklı Plajlarda ADP 
2- Halkın Korunması ve bilgilendirilmesi  



GEÇİCİ KİRLİLİK DUYURUSU! 
Plajımızda,  elimizde olmayan …………….…………………..…………….nedeniyle (boş alana deniz 

araçlarından kıyıya vuran kirlilik, mevsimsel geçişlerde yaşanan polen kümesi, arıtma tesisi arızası, 

dereden gelen kirlilik veya benzer sorunu yazınız) geçici kirlilik oluşmuştur. Mavi Bayrak kriterleri 

kapsamında kirlilik giderilinceye kadar Mavi Bayrak indirilmiştir. Bu nedenle denize girmemenizi tavsiye 

ederiz. 
 

Kirliliğin önlenmesi konusunda girişimlerde bulunulmuş ve temizlenmesi konusunda gerekli tedbirler 

alınmaktadır. Plaj muhtemelen ………. saat/  ……..gün sonra kullanılır hale gelebilecektir. Plaj 

temizlendiğinde Mavi Bayrak tekrar asılacaktır. Mavi Bayrak panosunu takip ediniz. Anlayışınız için teşekkür 

ederiz.     
 

                                 
 

 

ANNOUNCEMENT OF TEMPORARY POLLUTION! 
The beach has exposed to temporary pollution because of ……………………………. 

…………………………………………(fill in the blanks with coastal pollution caused by boats, a set of 

seasonal pollen, malfunction of treatment plant, contamination from the stream, or a similar problem). The 

Blue Flag has been withdrawn according to the Blue Flag criteria, until pollution is recovered. For this 

reason, we do not recommend you swimming.  

 

Attempts have been made to recover the pollution. The necessary clean up is started. After ……… 

hours / ……… days, the beach will probably become available. When the beach is cleaned, The Blue Flag 

will be posted again. Please keep following this informaiton board. Thank you for your understanding. 

 

DİKKAT        UYARI 

İlan tarihi ve saati / Announcement Date and Hour: 

………………………… 



 Kirlilik ortadan kalkıncaya kadar MB 
indirilmelidir 

 Vakfımıza konu hakkında bilgi verilmelidir. 

Mavi Bayraklı Plajlarda ADP 
3- Mavi Bayrağın İndirilmesi 



TEŞEKKÜRL

ER! 


